
 
 

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi      
konaného dne 30.8.2021                                                    

 

Číslo zprávy: 3 

 

 

Schválení spolupráce se spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., 
při realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi 

 

Předkládá: Martin Horský, místostarosta města 

Zpracovala: Zdeňka Veselá, sekretariát 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje záměr prodeje a poskytnutí dočasného užívacího práva části pozemků p.č. 
1451/1, 2059/4, 2102, 150/6, st. 2378, st. 2379 v k.ú. Čáslav, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č. 10001, spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 226, 
PSČ: 569 53, identifikační číslo osoby 277 42 741, realizaci projektů rezidenčního bydlení na území města Čáslavi, 
v lokalitě Koželuhy, projekt Bydlení Na Výhledech, uvedených v důvodové zprávě. 

 

Důvodová zpráva: 

V souvislosti s plánováním dalšího rozvoje možnosti bydlení ve městě Čáslavi bylo vedení města osloveno spol. 
PROFISTAV Litomyšl, a.s. s nabídkou na spolupráci v rámci plánování dalšího rozvoje a realizace rodinné výstavby. 

V souvislosti s tímto záměrem a zhodnocením potenciálu dané lokality má společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. zájem o 

partnerství s Městem Čáslav a o účast na tomto developerském projektu a předkládá následující nabídku. 
a) výstavbu rodinných domů (se samostatným nebo vestavěným garážovým stáním); 
b) předpokládaný počet - 28 RD o velikosti HPP 143 až 189 m2; systém řadový dům/dvojdům až solitérní 

verze; 

c) vybudováním 2 parkových areálů (Park Na výhledech a Přírodní park Meandry) 
d) vybudování nové a rekonstrukce již existující veřejné infrastruktury, související s výstavbou a následným 

užíváním zbudovaných rodinných domů (tj. veřejné komunikace, elektro přípojky, vodovodní řád, kanalizační 
řád, plynovodní řád, veřejné osvětlení atd.). 

Nabízené parametry výstavby vychází z provedené Urbanistické studie „Bydlení na Výhledech" — Čáslav, zpracované 

Ing. arch. MgA.  D. Mateáskem. 

V rámci nabídky a uvažované spolupráce je navrhováno následující: 
a) prodej pozemků ve vlastnictví Města Čáslav do vlastnictví společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., celkem by bylo 

převedena výměra 9195,0 m2 plochy stavebního pozemku (předpokládaná hodnota m2 bude upřesněna 
geodetickým zaměřením) za tržní cenu, stanovenou na základě znaleckého posudku, s přihlédnutím k 
nákladům developera na vybudování a rekonstrukci potřebné veřejné infrastruktury na souvisejících 
pozemcích, ve výši 30 343 500,- Kč bez DPH; 3 300,- Kč/m2 bez DPH. 

b) poskytnutí dočasného užívacího práva pro společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. k celkem 5675,0 m2 

(předpokládaná hodnota m2 bude upřesněna geodetickým zaměřením) plochy za účelem nezbytného 
stavebního zázemí pro výstavbu bytových domů a dále za účelem výstavby veřejné infrastruktury (tj. veřejné 
komunikace, inženýrské sítě apod.); 

c) celková investice developera je odhadována přes 200 000 000,- Kč, a to včetně investice do veřejné 
infrastruktury na pozemcích Města Čáslav ve výši 25 000 000,- Kč; 

d) financování výstavby je výhradní záležitostí developera; Město Čáslav neposkytuje žádné financování ani 
finanční garance; 

e) závazek společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. k výstavbě rodinných domů a související veřejné infrastruktury a 
klidové zelené výstavba bude realizována během 24 měsíců po získání stavebního povolení 



f) Město Čáslav poskytne společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. při přípravě a realizaci dané výstavby veškerou 
potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu;  

g) Společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. veškeré vybudované rodinné domy odprodá koncovým vlastníkům; 
h) Společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. nabízí městu Čáslav přednostní právo na odkup vybudovaných rodinných 

domů bytových jednotek v dohodnutém 

i) Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na souvisejících 
pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke zvětšení majetku města na náklady developera. 
 

Společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s. nabízí pro danou spolupráci profesionální zkušenosti při realizaci uvažovaného 
záměru bez potřeby jakékoli finanční investice Města Čáslav do projektu. 
 

U pozemků p.č. 150/6, st. 2378, st. 2379 bude dne 13.9.2021 schvalovat Zastupitelstvo města Čáslavi jejich nabytí do 
majetku města Čáslavi. 
 

Přílohy: 
• Nabídka spolupráce při rozvoji města – dopis od Ing. Zavřela, MBA, spol. PROFISTAV Litomyšl, a.s. ze dne 27.8.2021  

• Urbanistická studie „Bydlení Na Výhledech“, Ing. arch. MgA. David Mateásko   
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ČLEN SKUPINY 

Vyřizuje: Ing. Zavřel 

Telefon: 602 405 832 

E-mail: zavrel@profistav.cz 

 

 

V Cerekvici nad Loučnou dne 27. 8. 2021  

Nabídka spolupráce při rozvoji města  

Projekt : Bydlení na Výhledech  Čáslav  

Vážený pane starosto,  

v zastoupení společnosti PROFISTAV Litomyšl, a.s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 226, PSČ: 569 53, 
identifikační číslo osoby 277 42 741 , si Vás dovolujeme oslovit s níže uvedenou nabídkou spolupráce.  

Společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s. je významným zhotovitelem projektů pozemního stavitelství , 
projektů základní technické vybavenosti a vodohospodářekých staveb působící na území Pardubického , 
Královéhradeckého a Středočeského kraje s tradiční spoluprací pro veřejnou správu krajů , měst a obcí v těchto 
regionech a máme zájem na spolupráci i pro město Čáslav . 

 Společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s je členem skupiny PURUM KRAFT, zaměstnávající více než 900 
zaměstnanců s ročním obratem 1,8 mld Kč. 

 

S ohledem na dostupné informace a záměr  města Čáslav je v rámci plánování dalšího svého rozvoje 
uvažováno o realizaci rezidenčního bydlení v lokalitě Koželuhy , projekt Bydlení Na Výhledech . 

V souvislosti s tímto záměrem a zhodnocením potenciálu dané lokality společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s.  
má zájem o partnerství s Městem Čáslav a o účast na tomto developerského projektu a předkládá  následující 
nabídku:  

a) výstavbu rodinných domů (se samostatným nebo vestavěným garažovým stáním ); 
b) předpokládaný počet -  28 RD o velikosti HPP 143 až 189 m2;systém řadový dům/dvojdům až solitérní 

verze; 

c) vybudováním 2 parkových areálů ( Park Na výhledech a Přírodní park Meandry)  
d) vybudování nové a rekonstrukce již existující veřejné infrastruktury, související s výstavbou a následným 

užíváním zbudovaných rodinných domů (tj. veřejné komunikace, elektropřípojky ,vodovodní řád, 
kanalizační řád, plynovodní řád, veřejné osvětlení atd.). 

Nabízené parametry výstavby vychází z provedené Urbanistické studie „Bydlení na Výhledech“ – Částav, 
zpracované Ing. Arch. D.Mateáskem .  

V rámci nabídky a uvažované spolupráce je navrhováno následující: 

a) prodej pozemků ve vlastnictví Města Čáslav do vlastnictví společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s. ; celkem 

by bylo převedeno 9195,0 m2 plochy stavebního pozemku za tržní cenu , stanovenou na základě 
znaleckého posudku, s přihlédnutím k nákladům developera na vybudování a rekonstrukci potřebné 
veřejné infrastruktury na souvisejících pozemcích, ve výši  30 343 500,- Kč; 

b) poskytnutí dočasného užívacího práva pro společnost PROFISTAV Litomyšl,a.s k celkem 5675,0 m2 

plochy za účelem nezbytného stavebního zázemí pro výstavbu bytových domů a dále za účelem výstavby 
veřejné infrastruktury (tj. veřejné komunikace, inženýrské sítě apod.);  

c) celková investice developera je odhadována přes 200 000 000,- Kč, a to včetně investice do veřejné 
infrastruktury na pozemcích Města Čáslav ve výši 25 000 000,- Kč;  

 Město Čáslav 

 JUDr. Vlastislav Málek 
 starosta města 
 nám. J. Žižky z Trocnova 1 
 286 01 Čáslav  

http://www.profistav.cz/
mailto:profistav@profistav.cz
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ČLEN SKUPINY 

d) financování výstavby je výhradní záležitostí developera; Město Čáslav neposkytuje žádné financování ani 
finanční garance; 

e) závazek společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s k výstavbě rodinných domů a související veřejné 
infrastruktury a klidové zeleně ; výstavba bude realizována během 24 měsíců po získání stavebního 
povolení ; 

f) Město Čáslav poskytne společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  při přípravě a realizaci dané výstavby 
veškerou potřebnou součinnost v obvyklém rozsahu;  

g) Společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  veškeré vybudované rodinné domy odprodá koncovým vlastníkům;  
h) Společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  nabízí městu Čáslav přednostní právo na odkup vybudovaných 

rodinných domů bytových jednotek v dohodnutém  
i) Město Čáslav bezúplatně získá do svého vlastnictví veškerou nově vybudovanou infrastrukturu na 

souvisejících pozemcích v okolí rodinných domů; dojde tedy ke zvětšení majetku města na náklady 
developera.  

Společnosti PROFISTAV Litomyšl,a.s  nabízí pro danou spolupráci profesionální zkušenosti při realizaci 
uvažovaného záměru  bez potřeby jakékoli finanční investice Města Čáslav do projektu .  

 

Předem děkujeme za uvážené posouzení naší obchodní nabídky a jsme připraveni  plně k dispozici pro 

další postup, pokud Vás tato nabídka zaujala.  

 

S úctou, 
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